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Starostum měst a obcí
v působnosti FÚ v Kroměříži
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paní starostko,
YáŽený pane starosto,
Y átžená

v souvislosti s blíŽícímse termínem pro podání pŤiznáni k dani z příjmůza rok 2010
bylo na zákIadě vy'hodnocení qýjezdů zaměstnanců FU v Kroměříži do vybraných obcí
v minulých letech a po předchozím ověření zájml představitelů oslovených měst a obcí
rozhodnuto o pokračování této akce i v roce 20II a přijetí opatření pro poskytování nezbytné
součinnosti potřebné k řádnému splnění povinnosti podat daňové ptiznání.
Seznam vybraných měst a obcí včetně sluŽeb' které budou zaměstnanci Finančníhouřadu
v Kroměříži občanůmposkýovat, je uveden v příloze tohoto dopisu. MoŽnost vyvžítítěchto
sluŽeb na lybraných místech a v urěené době, mají rovněž občanéokolních obcí.
Pro zajištění jejich informovanosti Vás laskavě žádám o zveřejnění informací zaslaných
v tomto dopise na úřednídesce, případně jiným dostupným způsobem (webová stránka, místní
rozhlas...).
Děkuji za vstřícnost a těším se na dalšíspolupráci.
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lnformoce FinončníhoÚřodu
v Kroměříži

k podóvóní doňových přiznóní k doni z příjmůzo rok 20l0
No podporu výběru doní bude FinončníÚřod v KroměříŽi v době výběru

doňových přiznóní k doni z přr1mŮ fyzických osob zo zdoňovocí obdobíroku 20l0 tj' v
prŮběhu měsíce březno 201 1 poskytovot veřejnosti jok no finončnímÚřodě, tok ve
vybroných obcích o městech, informoce o nezbytnou součinnost potřebnou k
řódnému splnění povinnosti podot doňové přiznÓní.
ZoměsŤnonci Finončního Úřodu v KroměřŽi budou v nEe uvedených městech o
obcích Ve stonovených termínech poskytovot zóklodní informoce k vyplnění
doňových přiznóní, příp. pomóhot občonŮm se zprocovóním o podóním doňových
přiznóní.

Kontoktní místo

Dotum

Koryčony [v prosŤoróch městského Úřod
Morkovic e-Slížony [v prostoróch měslského Úřodu)
Zdounky (v prostorÓch obecního Úřodu)

14.3.2011
14.3.2011
14.3.2011

l2:00-ló:00 hod.
l2:00-ló:00 hod.
l2:00-]ó:00 hod.

Hulín (v prostoróch Kulturního klubu

ló.3.20'l l
ló.3.20l ]

l2:00-]ó:00 hod.
l2:0O-ló:00 hod.
l2:00-ló:O0 hod'

dobo

Hulín)

Chropyně (v prostoróch městského Úřodu)
Kvosice (v prostoróch obecního Úřodu)

]ó'3'20l

Úřední

l

RozšířeníÚředníchhodin no FinončnímÚřodě v KroměřŽi v prŮběhu měsíce
březno:
pondělí, středo 8:00-17:00 hod.
Ve dnech od l4.3'201 1 do ]8.3.201 1
8:O0-l5:00 hod.
úteý čtvrtek, pótek
ve dnech od 21.3.201 I do 25.3.201

I

8:00-18:00 hod.

v sobotu 26.3.2011

8:00-12:00 hod.

ve dnech od 28.3.20,l I do 1 .4.2011

8:00-18:00 hod.

SluŽby poskytovoné ve městech o obcích budou zohrnovot zejméno distribuci
doňových tiskopisŮ, poskytnutí zóklodních ínformocík vyplnění doňových přiznóní,
převzetí do ňových pňznóní o přípod nou kontrolu jejich f ormól ní spróvnosti.
Podrobnějšíinformoce k orgonizoci sluŽby ve vybroných městech o obcích budou
podóny no tel. 573 323 430, příp. 573 323 436'

V KroměřŽi dne 16.2.2011

